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Apresentação

Encontram-se aqui coligidos 47 textos escritos por pesquisadores brasileiros e
estrangeiros em homenagem a Rosa Virgínia Mattos e Silva e apresentados durante o
ROSAE – I Congresso Internacional de Linguística Histórica, realizado em Salvador, no período de 26 a 29 de julho de 2009. Para além dos textos, abrem este livro duas “Saudações”
à homenageada, uma feita por Maria Helena Mira Mateus (Universidade de Lisboa), e a
outra, por Ataliba Teixeira de Castilho (Universidade de Campinas e Universidade de São
Paulo), destacando a centralidade da obra de Rosa Virgínia Mattos e Silva nas investigações sobre o português arcaico e sobre o português brasileiro, respectivamente.
Apresentar a homenageada é tarefa fácil, porque dispensável. Na abertura da sua
fala no ROSAE, afirmou Ataliba Teixeira de Castilho: “Estamos aqui reunidos para celebrar Rosa Virgínia Mattos e Silva, vale dizer, para celebrar a Linguística Histórica no Brasil”. É, pois, em reconhecimento a uma linguista brasileira e baiana – ou, talvez melhor,
a uma professora de português, como ela sempre se identificou – e a uma obra em que se
distinguem profunda erudição e profunda sensibilidade que se oferece A ROSA este livro,
com trabalhos que versam sobre temas que sempre lhe foram caros e que se integram a
diversas áreas da investigação linguística, a saber: Morfossintaxe do português arcaico, Morfossintaxe do português brasileiro, Morfologia, Fonologia, Léxico, Geolinguística românica, Geolinguística no Brasil, Gramaticalização, Filologia, História da cultura escrita, Tradições discursivas,
O português em contato na atualidade, Contato linguístico na formação do português brasileiro,
Ensino de língua portuguesa.
***
Pelo apoio irrestrito recebido, agradece-se, primeiramente, às três universidades
baianas promotoras do ROSAE – a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e a Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
Destaca-se, em seguida, a atuação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia (FAPESB) e da Coordenação de Aperfeiçoamento Científico de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ambas instituições também promotoras do evento, sendo ainda a
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 APESB responsável pelo financiamento da publicação deste livro. No âmbito do InstituF
to de Letras da UFBA, contou-se com a prestimosa colaboração do Núcleo de Extensão
de Letras Germânicas (NELG), do Curso de Extensão em Língua Francesa (CELF) e do
Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão de Português (ProPEEP). À Professora Doutora Charlotte Galves (UNICAMP) e ao Professor Doutor Dermeval da Hora (UFPB), tem-se também o prazer de externar gratidão, por sua gentilíssima atuação “nos bastidores”.
Agradece-se, finalmente, a toda a Comissão Organizadora do ROSAE e, de forma muito
especial, a Nilzete da Silva Rocha, pelo trabalho incansável.

As Organizadoras
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